Welkom op ons natuurvriendenhuis!
U heeft zojuist een verblijf geboekt op NVH het Zeehuis. Om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te
maken, geven wij u graag nog wat informatie:
NVH het Zeehuis
● Tijdens uw verblijf in het Natuurvriendenhuis is een gastheer/gastvrouw aanwezig die de
dagelijkse leiding heeft. Hij/zij is verantwoordelijk voor de gang van zaken in en rond het
Natuurvriendenhuis.
● Het Zeehuis heeft een grote zaal en bijbehorende keuken (geschikt voor plm. 60 gasten) en een
kleine zaal en keuken (geschikt voor plm. 35 gasten). De gastheer/gastvrouw deelt u mede van
welke zaal en keuken u gebruik mag maken.
● Het Zeehuis heeft de beschikking over twee-, drie- en vier persoonsslaapkamers. In de drie- en
vierpersoonskamers staan stapelbedden. Op ieder bed zijn twee dekens en een kussen. In iedere
slaapvleugel bevinden zich de - gezamenlijk te gebruiken- douches en toiletten.
● Het Zeehuis is in beperkte mate geschikt voor gehandicapten. Er is een traplift naar de 1e etage,
een invalidentoilet/douche op de begane grond en een parkeerplaats voor gehandicapten.
● Ons huis biedt u verschillende faciliteiten. (bv. wasmachine, speelmogelijkheden, fietsenstalling,
kinderbedjes/stoelen, spelletjes en boeken.
● Het huis is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadigingen van eigendommen of
meegebrachte voorwerpen van onze gasten.
● In gevallen waarin het huisreglement niet voorziet, is het besluit van de dienstdoende
gastheer/gastvrouw bindend, met de mogelijkheid van beroep bij de Beheercommissie of bij de
administratie van de Stichting Natuurvriendenhuizen te Amsterdam.
Over uw verblijf
● Als u zich bij aankomst in Het Zeehuis bij de
gastheer/gastvrouw meldt zal deze u hartelijk welkom
heten en vertellen welke kamer voor u is gereserveerd.
Tegen betaling van een borgsom van € 10,00 per sleutelset
ontvangt u drie sleutels; voor de kamer, voor het kastje
waarin u uw spullen kunt opbergen en voor de slagboom.
● Op de dag van vertrek dient u voor 11.00 uur de door uzelf
schoongemaakte
kamer
te
hebben
verlaten.
Schoonmaakmiddelen vindt u in de werkkast op de gang.
Vergeet u niet de sleutels waar u borg voor heeft betaald
in te leveren.
● Alle gezamenlijk in gebruik zijnde ruimtes worden door een schoonmaakbedrijf schoongemaakt.
Van u verwachten wij dat u alles wat u in en om het huis gebruikt schoon houdt en na gebruik
weer op z’n plaats zet.
● In de grote zaal staat een krat waarin u uw oud papier/karton kwijt kunt. In de grote keuken staat
een krat voor glas en plastic. In de bijkeuken (achter de kleine keuken) staan kratten voor
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papier/karton, glas en plastic. Buiten naast de fietsenstalling kunt u restafval en glas kwijt. Wij
verzoeken u dringend geen lege melk- en frisdrankverpakkingen bij het oud papier te doen, maar
deze in de vuilnisbak te gooien. GFT wordt uit hygiënisch oogpunt niet apart ingezameld.
De koelkasten in de keukens mogen uitsluitend gebruikt worden voor het bewaren van
bederfelijke etenswaren. Frisdranken en groenten kunt u kwijt in de kelder onder de grote keuken
of in de bijkeuken grenzend aan de kleine keuken. In de bijkeuken staan 2 vrieskisten waarin u uw
levensmiddelen kunt bewaren die aan bederf onderhevig zijn maar die niet direct nodig zijn voor
consumptie. Om verwarring met andere gasten te voorkomen verzoeken wij u dringend uw naam
en de datum waarop u die levensmiddelen in de vriezer zet op de verpakking te zetten. De
keukeninventaris en schone theedoeken kunt u gebruiken, uiteraard verwachten wij van u dat u
de spullen die u gebruikt weer schoon achterlaat ten behoeve van de andere gasten. Voor
groepen staat in de grote keuken een vaatwasser die u in overleg met de gastheer/gastvrouw
kunt gebruiken.
Het Zeehuis heeft een eigen parkeerterrein voor haar gasten.
Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan.
Uit oogpunt van hygiëne is het gebruik van lakens en slopen verplicht. U kunt die zelf meenemen
of een lakenpakket ad € 6,00 huren.
I.v.m. de nachtrust van de andere gasten is het gebruik van de douches tussen 23.00 uur en 7.00
uur niet toegestaan.
Het Zeehuis is rookvrij. Voor rokers is er in de middenschuur achter het huis een rookhoekje
ingericht.
Open vuur is in en om het huis i.v.m. brandvoorschriften niet toegestaan.
Door ons worden geen alcoholhoudende dranken verkocht maar mogen wel worden
meegenomen.
Uitgegaan wordt van een verstandig gebruik zodat de
andere gasten hiervan geen overlast ondervinden.
Bij dagbezoek verzoeken wij u dit te melden bij de
gastheer/gastvrouw.

Hoe bereikt u ons natuurvriendenhuis
● Gps: rd 104.180 520.080
● Openbaar Vervoer:
Van Alkmaar NS bus 6 naar Bergen, daar bus 410 richting
Egmond aan Zee, tot halte Verspyckweg te Bergen aan Zee.
Ma. t/m za. het gehele jaar en in zomermaanden (juni-aug.) ook op za. en zo.
9292 taxiservice (0900-9292 € 0,70 p/m) of Connexxion taxi services: 0900 – 2000 150.
● Auto:
In Bergen aan Zee aan het begin van het dorp rechtsaf de Elzenlaan in. Aan het eind van deze weg
staat het Zeehuis.
(N.B. In de periode 1 april – 1 oktober is de Elzenlaan eenrichtingsverkeer. Rijd dan bij de rotonde
rechtdoor naar de C.F. Zeilerboulevard en volg deze tot u langs Het Zeehuis komt, waarna de auto
op het parkeerterrein achter het huis kan worden geparkeerd.)
● Fietsnetwerk Halter in Balans knooppunt 8 (500m)
● Routeinformatie vindt u ook op onze website www.nvhzeehuis.nl
Wat heeft NVH het Zeehuis u nog meer te bieden
● In Het Zeehuis zijn duinkaarten, wandel- en fietskaarten van het PWN verkrijgbaar.
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Tot slot wensen wij u namens onze (vrijwillige) medewerkers een prettig verblijf in ons prachtige
huis. Wij onderhouden het voor u met heel veel zorg en willen u dan ook verzoeken om het met net
zoveel respect te behandelen.
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